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Duże zadymienie
w szkole, uczniowie
zostali ewakuowani
5 stycznia, o szkole w Pawłowicach zrobiło się głośno
w mediach. Zapaliła się tam elektryczna skrzynka rozdzielcza znajdująca się na parterze. Spowodowało to spore zadymienie w szkole, więc konieczna była ewakuacja uczniów. Na
szczęście skończyło się na strachu, nikomu nic się nie stało.
O zadymieniu w budynku szkoły przy ul. Pukowca straż pożarna została zawiadomiona o godzinie 7.50. Jeszcze przed przyjazdem strażaków
nauczyciele rozpoczęli ewakuację placówki. Szkołę opuścili uczniowie
i pracownicy. Ewakuowano również dzieci z przedszkola i żłobka - placówki znajdują się w budynku szkolnym. Część maluszków od razu
odebrali rodzice lub dziadkowie, a dla pozostałych dzieci przygotowano
tymczasową świetlicę w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących.
– Dziwny zapach roznoszący się po korytarzu wyczuła jedna z nauczycielek. To było ok. 7.30 – 7.40. Wezwała woźnego, który otworzył drzwi do
pomieszczenia z elektryczną skrzynką rozdzielczą. W pomieszczeniu unosiły
się już kłęby dymu. Natychmiast został wyłączony prąd w całym budynku
i podjęliśmy decyzję o ewakuacji – mówi dyrektorka placówki Zoﬁa Musiał.
W tym czasie w szkole nie było jeszcze lekcji, uczniowie dopiero
schodzili się na zajęcia. Niektórzy czekali na korytarzach, inni dopiero się
przebierali. W klasie przebywała tylko 18-osobowa grupa, która spotkała

Będą pieniądze
na przebudowę dróg!
Dwie inwestycje na drogach naszej gminy znalazły się
na ostatecznej liście rankingowej wniosków o doﬁnansowanie
w ramach„Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” województwa śląskiego.
Z końcem 2015 roku wojewoda śląski przekazał ministrowi infrastruktury
i budownictwa ostateczną listę rankingową wniosków złożonych o doﬁnansowanie z budżetu państwa. Lista będzie obowiązywała po zatwierdzeniu
przez ministra (najpóźniej do 20 stycznia). W wykazie znalazło się 101
projektów (65 w kategorii dróg gminnych i 36 w kategorii dróg powiatowych) na łączną kwotę doﬁnansowania z budżetu państwa ponad 141 mln
zł. Limit środków dla województwa śląskiego wynosi niecałe 54,3 mln zł.
Na liście znalazły się dwie inwestycje z naszej gminy. Wysoko, bo na
4. miejscu ujęta została inwestycja realizowana przez Powiat Pszczyński
w Pawłowicach, Warszowicach i Mizerowie. Na miejscu 17. znalazła się
rozbudowa ul. Partyzantów w Jastrzębiu-Zdroju i gminie Pawłowice.
Pierwsza z inwestycji obejmuje przebudowę dróg powiatowych
– ul. Wyzwolenia w Pawłowicach, ul. Mlecznej w Mizerowie oraz ul.
Pszczyńskiej w Warszowicach wraz z przebudową mostu. W przypadku
ulic Wyzwolenia i Pszczyńskiej będzie to drugi etap prac.
Przebudowa ulicy Partyzantów to zadanie zgłoszone przez gminę
Pawłowice w partnerstwie z gminą Jastrzębie-Zdrój. Inwestycja obejmuje
kompleksową przebudowę drogi na całej jej długości.
Obydwie inwestycje przewidziane są do realizacji w tym roku. bs
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się z nauczycielką na próbie do przedstawienia. - W budynku mogło przebywać ponad sto osób – relacjonuje pani dyrektor. – Wszyscy bezpiecznie
opuścili budynek. Odbyło się to sprawnie i bez zamieszania. Przydały się
doświadczenia z próbnej ewakuacji, która odbyła się w październiku.
Szkoła każdego roku przeprowadza taką ewakuację na wypadek
pożaru czy innej niebezpiecznej sytuacji. – Przekonaliśmy się jak jest
ona ważna i będziemy chcieli, aby odbywała się także zimą, kiedy warunki
pogodowe są mniej sprzyjające. Musimy także pomyśleć o zakupie tradycyjnego dzwonka, bo ten elektryczny, w momencie odłączenia prądu
nie działa, a jest potrzebny chociażby po to, aby ogłosić alarm - dodaje.
Ogień został ugaszony, a budynek oddymiony i przewietrzony. Akcja
trwała do godziny 10.00. Brali w niej udział strażacy z Pszczyny oraz
Jastrzębia, a także dwa zastępy OSP z Pawłowic i policja. Następnie
odpowiednie służby techniczne zajęły się przywróceniem zasilania
energetycznego, aby w czwartek, 7 stycznia, w szkole mogły się odbyć
wszystkie zaplanowane zajęcia.
Przyczyną pożaru było przeciążenie sieci elektrycznej, zwłaszcza
w szkolnej kuchni. Każdego dnia przygotowywanych jest tam ponad 400
obiadów, a to wymaga użycia wielu urządzeń w jednym czasie, aby posiłki
były gotowe na wyznaczoną
Skrzynka rozdzielcza
porę. Kiedy budowano instaspaliła się niemal
doszczętnie.
lację nikt nie przypuszczał, że
będzie ona zasilać tak wiele
urządzeń elektrycznych. Dlatego podczas ferii zimowych
zostanie wymieniona instalacja w kuchni, a w późniejszym
czasie w pozostałej części
budynku. Gmina przymierza
się także do zakupu pieca
konwekcyjno- parowego, pobierającego nie tylko znacznie mniej energii, ale przede
wszystkim umożliwiającego
gotowanie na parze i pieczenie w niskich temperaturach.
Sabina Bartecka

Drogowcy ruszyli
do akcji z zimą
4 stycznia, na dobre ruszyła w naszej gminie Akcja
Zima. Po raz pierwszy w tym sezonie na drogi wyjechały
pługi i piaskarki.
Mobilizacja służb odpowiedzialnych za Akcję Zima rozpoczęła się
już w listopadzie. Do 4 stycznia jednak wykonawcy zimowego utrzymania nie mieli zbyt wiele do roboty. Wszystko zmieniło się późnym
popołudniem, kiedy spadł pierwszy śnieg. Opady nie były wielkie,
ale w niektórych miejscach zrobiło się ślisko. Doszło do kilku niebezpiecznych sytuacji - na ul. Ligonia w Krzyżowicach dachowało auto.
Drogowcy zapewniają, że są dobrze przygotowani do sezonu zimowego
i nie powinno być problemów z przejezdnością. Oczywiście na tych
najważniejszych odcinkach tras.
Apelujemy do wszystkich kierowców, aby zachowywali jednak
ostrożność dostosowując prędkość jazdy do warunków panujących
na drogach. – Warunki są bardzo zmienne. Najpierw siarczysty mróz,
później dodatnie temperatury, a teraz deszcz – mówi Dariusz Kempny,
odpowiedzialny za Akcję Zima z ramienia Urzędu Gminy. – W dodatku
w najbliższych dniach ma padać śnieg, deszcz ze śniegiem lub marznący
deszcz, ograniczające widoczność. Jezdnie będą bardzo śliskie.
Uwagi dotyczące Akcji Zima należy zgłaszać w Referacie Infrastruktury Komunalnej, tel. 32/ 475 63 41 (w godzinach pracy urzędu) lub do
sołtysów.
Sabina Bartecka
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SŁOWO WÓJTA NA NOWY ROK
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Szanowni
Mieszkańcy
Gminy Pawłowice!
Początek nowego roku to czas
podsumowań i snucia planów na
przyszłość. Pozwólcie Państwo,
że podzielę się z Wami kilkoma
refleksjami dotyczącymi tego,
co już było i tego, co czeka gminę
Pawłowice w najbliższej przyszłości.

Podsumowanie 2015 roku.
W 2015 rok weszliśmy z potężnym „zadłużeniem gminy”. Złożyło się
na to wiele czynników. Wyroki Trybunału Konstytucyjnego oraz sądów
administracyjnych i Samorządowego Kolegium Odwoławczego nakazały
zwrócić część pobieranych od 2003 roku podatków od wyrobisk górniczych.
W 2014 roku, przy sześćdziesięciomilionowym budżecie gminy, zwrot
42,5 mln zł Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. przerósł nasze możliwości.
Ponadto, do spłaty pozostał czteromilionowy kredyt zaciągnięty w 2013
roku oraz zapłata 5 mln zł za dokończenie budowy Centrum Kultury.
Aby uniknąć narastania odsetek podatkowych (miesięcznie 280 tys. zł)
od powstałych zobowiązań, za zgodą Rady Gminy, wyemitowaliśmy na
korzystnych warunkach ﬁnansowych obligacje komunalne na kwotę 20
mln zł oraz wzięliśmy krótkoterminowy kredyt. Dzięki zaangażowaniu
Rady Gminy, wszystkich pracowników urzędu i gminnych jednostek w 2015
roku spłaciliśmy wszystkie zobowiązania wobec banków i kontrahentów.
Wszystkie inwestycje zaplanowane na 2015 rok zostały zrealizowane
z nawiązką, a bieżące utrzymanie obiektów komunalnych i gminnej
infrastruktury wykonywane były na poziomie lat ubiegłych. Rozszerzyliśmy zakres kursowania gminnej komunikacji autobusowej. Z głównych
(finansowanych przez gminę) inwestycji drogowych zrealizowanych
w 2015 roku należy wymienić: ul Grzybową w Pawłowicach, ul. Zawadzkiego w Golasowicach, ul. Wiejską i ul. Kasztanową w Jarząbkowicach,
boczną ul. Polnej i LWP na Osiedlu, ul. Karola Miarki, chodnik przy
ul. Zebrzydowickiej w Pielgrzymowicach, ścieżkę pieszo-rowerową wzdłuż
ul. Świerczewskiego i parking przy urzędzie w Pawłowicach. W ubiegłym
roku na terenie naszej gminy rozpoczęła się największa inwestycja ostatnich dziesięcioleci ﬁnansowana przez województwo, a mianowicie budowa Obwodnicy Pawłowic. Staraniem gminy Zarząd Dróg Wojewódzkich
wykonał przy tej okazji dodatkowo przebudowę odcinka drogi DW 938.
Ze względów oszczędnościowych poziom ﬁnansowania inicjatyw
kulturalnych, sportowych, wydatków na zdrowie, bezpieczeństwo
i ochronę środowiska był niższy niż zazwyczaj, ale nie zmieniła się ilość
zadań realizowanych w tych obszarach najczęściej własnymi siłami, bez
zlecania zadań na zewnątrz.
W ubiegłym roku rozpoczęliśmy nową formę aktywizacji mieszkańców
poprzez inicjatywy lokalne. Polegają one na współdziałaniu i współﬁnansowaniu przez gminę i mieszkańców inwestycji, jak również organizowaniu
imprez sportowych i kulturalnych. W tym miejscu chciałbym wymienić
pierwszą w gminie inicjatywę lokalną mieszkańców Warszowic - budowę
altany rekreacyjnej. Wiele imprez było kontynuowanych, np. jarmarki,
dożynki, przeglądy zespołów artystycznych, zawody sportowe czy barbórka, ale w kalendarzu imprez pojawiły się również nowe przedsięwzięcia: Bieg Pawłowicki, piknik na kocykach, czy targi ﬁrm działających na
naszym terenie. Nadal rozwijana jest oferta wychowawcza i oświatowa
dla dzieci i młodzieży. W 2015 roku w gminie uruchomiono technikum
logistyczno-spedycyjne, szkołę zawodową oraz niepubliczne przedszkole
w Jarząbkowicach.

Plany na 2016 rok
28 grudnia 2015 roku Rada Gminy Pawłowice uchwaliła budżet dla
naszej gminy na poziomie 71 mln zł. W stosunku do ubiegłorocznego

budżetu, jest to o blisko 10 mln zł więcej. Dzięki temu jesteśmy w stanie
ﬁnansować bieżące utrzymanie gminy, w tym realizować zadania: oświatowe, komunikacyjne, oświetlenie, bieżące utrzymanie dróg, bezpieczeństwo, dostawę wody i odbiór ścieków. Dotacje Gminy na realizację zadań
z zakresu kultury i sportu zostaną utrzymane na poziomie lat ubiegłych.
W tegorocznym budżecie, pozwoliliśmy sobie jednak na zaplanowanie
większej ilości inwestycji. Oczywiście ciągle pamiętamy, że mamy jeszcze
do spłacenia 20 mln zł za wyemitowane obligacje komunalne, ale dysponujemy również lokatą bankową w wysokości 6 mln zł, która pozwoli
gminie zachować płynność ﬁnansową. Pomimo spłaty należności dla
JSW S.A. oraz licznych odwołań do sądów, doniesień do prokuratury,
a nawet interwencji u Prezydenta RP, nadal sporna jest sprawa odsetek
od nadpłaconych przez JSW S.A. kwot podatku od wyrobisk górniczych
za lata 2006 i 2007.
Największą inwestycją 2016 roku jest budowa stacji uzdatniania
wody oraz sieci rurociągów wody pitnej dla sołectw Warszowice, Krzyżowice, Pniówek oraz Pawłowice. Mamy już odwiercone studnie głębinowe
i kompletne dokumentacje budowlane. Budowa nowego ujęcia wód
podziemnych przyniesie nam korzyści zdrowotne i materialne. Dostarczenie wody głębinowej w 100 % zaspokoi zapotrzebowanie mieszkańców
gminy w wodę. Docelowo koszt produkcji wody będzie znacznie niższy od
dostarczanej z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowego. Dzięki
tym staraniom, w najbliższych latach cena wody w gminie Pawłowice nie
będzie podwyższona. Jak do tej pory, cena dostarczanej u nas wody, jest
najniższa w całym regionie. Uwzględniając koszt inwestycji, zysk materialny może pojawić się dopiero za około 5 lat, ale efektu zdrowotnego
i walorów smakowy wody głębinowej możemy doświadczyć już teraz
w naszych sołectwach południowych tj. Jarząbkowicach, Golasowicach,
Kolonii Golasowickiej w Pawłowicach oraz Pielgrzymowicach, gdzie dostarczana jest woda ze studni głębinowych w Golasowicach. W tym roku
nadal będzie rozbudowywana gminna sieć wodociągów i kanalizacji,
która liczy już ponad 500 kilometrów długości.
Wszyscy liczymy na pilne zakończenie budowy Obwodnicy Pawłowic.
Wprawdzie termin zakończenia inwestycji przewidziany jest dopiero
na grudzień 2016, ale mamy nadzieję, że droga będzie przejezdna już
w lipcu. Z chwilą zakończenia tej inwestycji, zakończą się również nasze
problemy z objazdami.
Dzięki zakwaliﬁkowaniu się naszych dwóch wniosków do dotacji
z budżetu państwa w wysokości 6 mln zł, w tym roku będą realizowane
kolejne kluczowe dla gminy inwestycje drogowe. Wspólnie z Powiatem
Pszczyńskim przebudujemy ul. Pszczyńską w Warszowicach i ul. Wyzwolenia w Pawłowicach oraz wspólnie z miastem Jastrzębie Zdrój ulicę
Partyzantów w Krzyżowicach. Nową formą w dotychczasowych działaniach gminy będą inicjatywy lokalne przy budowie ulic: Cichej, Borowej
i Kwiatowej w Pielgrzymowicach oraz nowej ulicy od ul. Karola Miarki do
ul. Mickiewicza w Pawłowicach.
W tym roku, w uchwalonym przez Radę Gminy budżecie, znalazły się
inwestycje kubaturowe w obiektach oświatowych. Na remont i rozbudowę czekają: Przedszkole w Modrzewiowym Ogrodzie na Osiedlu oraz
szkoły podstawowe i gimnazja w Pielgrzymowicach i Pawłowicach. Na
realizację zadań posiadamy niezbędne projekty budowlane. Jednak, ze
względu na najbliższe rządowe projekty reformy polskiej oświaty, w tym
momencie nie mogę podjąć decyzji, co do celowości, jak i harmonogramu
rozpoczęcia tych inwestycji.
Mam nadzieję, że w 2016 roku uda nam się zrealizować większość
oczekiwań naszych mieszkańców.
Na najbliższy rok wszystkim nam życzę zdrowia, zadowolenia w życiu
osobistym i zawodowym, a przede wszystkim, abyśmy mogli być dumni
z bycia mieszkańcami Gminy Pawłowice. Naszym dzieciom i młodzieży
życzę wielu osiągnięć w nauce, działalności kulturalnej i sportowej,
a przedsiębiorcom, organizacjom, instytucjom, zespołom artystycznym
i sportowym, aby nadal rozwijali i rozsławiali Gminę Pawłowice.
Franciszek Dziendziel
Wójt Gminy Pawłowice
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Nawet 3 tys. zł na
wymianę kotła
Od 1 stycznia obowiązuje nowy Regulamin przyznawania dotacji do
inwestycji służących ochronie powietrza na terenie gminy Pawłowice na
2016 rok. Z dotacji mogą skorzystać właściciele mieszkań i budynków jednorodzinnych mieszkalnych. Dotacja udzielana jest do:
- wymiany starego źródła ciepła na nowe ekologiczne źródło ciepła służące do
ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych znajdujących się w nieruchomości
oddanej do użytkowania przed 2011 r. Kosztem kwaliﬁkowanym jest zakup
kotła m.in. gazowego, węglowego z automatycznym dozowaniem paliwa
posiadającego atest energetyczno-emisyjny, olejowego oraz przyłącza do
sieci ciepłowniczej wraz z wymiennikiem ciepła, pompy ciepła, źródła ciepła
zasilanego energią elektryczną (zamontowanego na stałe w budynku),
źródła ciepła przeznaczonego do spalania paliw odnawialnych (biomasy),
a także wkładów kominkowych, jeżeli są jedynym źródłem ciepła w budynku. Kwota dotacji wynosi 50 proc. kosztów zakupu, lecz nie więcej niż 3000 zł.
- montażu układu solarnego lub pompy ciepła służących do podgrzewania
wody użytkowej z jednoczesną wymianą starego źródła ciepła na nowe
ekologiczne źródło ciepła służące do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych znajdujących się w budynku oddanym do użytkowania przed
2011 r. Kwota dotacji wynosi 50 proc. kosztów zakupu, lecz nie więcej
niż 2000 zł - w przypadku układów solarnych i pomp ciepła oraz 3000 zł
- w przypadku zakupu kotła.
- montażu układu solarnego lub pompy ciepła służących do podgrzewania
wody użytkowej w pomieszczeniach mieszkalnych pod warunkiem, że budynek wyposażonych jest w źródło ciepła spełniające warunki regulaminu
w sprawie udzielania dotacji do inwestycji służących ochronie powietrza.
Kwota dotacji wynosi 50 proc. kosztów zakupu, lecz nie więcej niż 2000 zł.
Uwaga!
Wnioskodawcy, którzy otrzymali dotację w latach ubiegłych, mogą ubiegać się drugi raz o doﬁnansowanie na ten sam budynek pod warunkiem,
że zdemontują dotychczasowe źródło ciepła i zamontują wyłącznie jedno
z następujących źródeł ciepła: kocioł gazowy, przyłącze do sieci ciepłowniczej
wraz z wymiennikiem ciepła, pompa ciepła, źródło ciepła zasilane energią
elektryczną (zamontowane na stałe w budynku).
Trzeba złożyć wniosek
Aby otrzymać dotację, należy złożyć wniosek do Urzędu Gminy Pawłowice w terminie do 31 października 2016 roku. Wnioski rozpatrywane są
w terminie do 30 dni o dnia złożenia. Dotację będą przyznawane w miarę
posiadanych środków w budżecie - na ten rok gmina zaplanowała 135 tys.
zł. Realizacja inwestycji może odbywać się dopiero po podpisaniu umowy
z wnioskodawcą. Dotacja nie będzie udzielona, jeśli wnioskodawca zakupi
źródło ciepła lub układ solarny czy pompę ciepła przed podpisaniem umowy.
Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie, stanowiącym
załącznik do Uchwały Rady Gminy Pawłowice Nr XII/104/2015 z dnia 27
października 2015 roku, która dostępna jest Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Pawłowice.
Do 5 tys. zł na utylizację azbestu
W 2016 roku kontynuowane są działania mające na celu pomoc mieszkańcom w usunięciu azbestu. Właściciele nieruchomości, na których znajdują
się materiały zawierające azbest, mogą uzyskać dotację do jego demontażu,
transportu i utylizacji w wysokości 75 proc. kosztów z tym związanych, jednak nie więcej niż 5000 zł. Realizacja inwestycji musi być przeprowadzona
przez ﬁrmy posiadające zezwolenia na pracę z niebezpiecznym odpadem.
Zdemontowany azbest musi zostać zdeponowany na składowisku odpadów.
Aby otrzymać dotację, należy złożyć wniosek do Urzędu Gminy Pawłowice w terminie do 31 października. Realizacja inwestycji może odbywać się
dopiero po podpisaniu umowy z wnioskodawcą.
Szczegółowe warunki uzyskania dotacji określa Regulamin stanowiący
załącznik do Uchwały Rady Gminy Pawłowice Nr XLIII/481/2014 z dnia 28
października 2014 roku, która dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Pawłowice.
Więcej informacji pod nr telefonu 32 47 56 330 lub bezpośrednio w
Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Pawłowice.
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Porady
prawnika
za darmo!
Od 4 stycznia, w Centrum Kultury można skorzystać z darmowej
pomocy prawnej. Porady udzielane są przez adwokatów i radców
prawnych przez pięć dni w tygodniu.
System darmowej pomocy prawnej zaczął od nowego roku
funkcjonować w całej Polsce. Jest to rezultat wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości, zakładającej
stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej
oraz edukacji prawnej.
W powiecie pszczyńskim bezpłatna pomoc prawna udzielana jest
na terenie każdej gminy powiatu pszczyńskiego w pomieszczeniach
nieodpłatnie udostępnionych na ten cel przez samorządy gminne,
ale tylko w Pszczynie oraz Pawłowicach - pięć dni w tygodniu, przez
cztery godziny dziennie. W pozostałych gminach dwa lub trzy razy
w tygodniu.
Pawłowicki punkt prowadzony jest przez adwokatów i radców
prawnych wskazanych przez Okręgową Radę Adwokatów oraz Radę
Okręgowej Izby Radców Prawnych. – W ramach porady informujemy
mieszkańców o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących
im uprawnieniach oraz wskazujemy sposób rozwiązania problemu
prawnego. Pomagamy również sporządzić projekt pisma w zakresie
niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych
oraz w postępowaniu sądowo-administracyjnym – wyjaśnia adwokat
Mirosław Pieprzyk.
Zwraca uwagę, że skorzystać z bezpłatnych porad prawnych
mogą osoby, które spełniają kryteria ściśle określone w ustawie
(szczegóły poniżej).

Kto otrzyma darmową pomoc prawną?
Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:
- młodzież do 26. roku życia,
- osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
- seniorzy po ukończeniu 65 lat,
- osoby ﬁzyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało
przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie
ustawy o pomocy społecznej,
- kombatanci,
- weterani,
- zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna?
Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:
- prawa pracy,
- przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
- prawa cywilnego,
- spraw karnych,
- spraw administracyjnych,
- ubezpieczenia społecznego,
- spraw rodzinnych,
- prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Punkt jest czynny:
poniedziałek: od godz. 9.00 do 13.00
wtorek: od godz. 15.00 do 19.00
środa od godz. 9.00 do 13.00
czwartek od godz. 9.00 do 13.00
piątek od godz. 15.00 do 19.00

zdj. bs

Sprawdź, ile możesz otrzymać na wymianę kotła, montaż układu solarnego, pompy ciepła czy wymianę azbestu?

AKTUALNOŚCI
tylko w lokalnym urzędzie, ale także w odległych zakątkach Polski
i świata. W ciągu roku
przysięgę złożyło 197
mieszkańców naszej
gminy.

Gmina w liczbach.
Urząd podsumował
2015 rok
W 2015 roku w gminie Pawłowice urodziło się 201
dzieci, w większości dziewczynek. Niestety ilość urodzeń
maleje, bo w poprzednim roku na świat przyszło o 27 noworodków więcej.
Rodzice nowo narodzonych nie mieli większych problemów z wyborem imion dla swoich pociech. Widać nawet pewną tendencję. W roku
ubiegłym takich modnych imion było kilka. Wśród nich są m.in. Zuzanna
(9) i Agata (5) dla dziewczynek oraz Jakub (6) i Antoni (5) dla chłopców.
Popularne były również: Alicja, Emilia, Lena, Paulina, Mateusz, Filip, Michał
i Kacper (po 4). Oryginalnymi imionami są: Miron, Antonia, Ada i Milan.
W ubiegłym roku urodziło się 98 chłopców i 103 dziewczynki.
Pawłowiczanie chętnie zawierają związki małżeńskie. Robią to nie
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Urodzony w Sylwestra

Ubywa
mieszkańców
w Pawłowicach

Urodzenia
w 2015 r.
 
  
Pawłowice - 104

Według najnowszych danych ewidenGolasowice - 15
cji ludności za 2015 rok
nieznacznie zmniejJarząbkowice - 9
szyła się liczba mieszkańców naszej gminy.
Ten ujemny wynik jest
Pielgrzymowice - 27
efektem tego, że liczba
osób zamieszkujących
Pawłowice od kilku lat
Krzyżowice - 12
systematycznie spada.
Przybywa za to mieszWarszowice - 23
kańców w sołectwach.
Na dzień 31 grudnia
liczba mieszkańców
Pniówek - 11
wynosiła 17.687 osób.
Pod względem roku
poprzedniego jest to
mniej o 35 osób. Ubyło mieszkańców Pawłowic i Krzyżowic. Największy
spadek dotyczy Pawłowic – liczba osób zamieszkujących to sołectwo
zmniejszyła się aż o 75. W przypadku Krzyżowic różnica jest niewielka
i dotyczy 3 osób. Więcej mieszkańców mają za to Warszowice (wzrost o 16
osób), Pniówek (13), Golasowice (11), Jarząbkowice (2) i Pielgrzymowice
(1). W tych pięciu sołectwach przybyło ponad 50 osób w ciągu roku.
Warto dodać, że obecnie w naszej gminie mieszka 9013 kobiet i 8674
mężczyzn. Tylko w jednym sołectwie jest więcej mężczyzn niż kobiet. To
Warszowice, gdzie na 1015 mężczyzn przypada 1006 kobiet.
W roku 2015 w USC sporządzono 134 akty zgonu, o 10 więcej niż
rok wcześniej.
Sabina Bartecka

Wojtek Owczarek jest najmłodszym dzieckiem urodzonym w starym roku. Chłopczyk powitał świat 31 grudnia,
kwadrans przed dwunastą w południe. W 2015 roku w gminie Pawłowice urodziło się 201 dzieci, w tym 98 chłopców
i 103 dziewczynki.
- Wojtuś miał urodzić się w Wigilię – mówią rodzice Monika i Dawid
Owczarkowie z Warszowic. - Nie spieszył się jednak z przyjściem na świat.
Drugą pociechę państwa Owczarków sprowadzili na świat lekarze.
W ostatni dzień starego roku Wojtuś traﬁł szczęśliwie w objęcia swoich
rodziców. Chłopczyk był duży i zdrowy. Ważył 4,150 kg i mierzył 59
centymetrów. Otrzymał 10 punktów w sakli Apgar.
Wojtuś ma starszą siostrę. Julia 29 marca skończy 2 latka. Jest pogodną i bardzo radosną dziewczynką. - Trochę obawialiśmy się jak córka
zareaguje na braciszka. Spisała się jednak na medal – mówią rodzice.
Teraz u Państwa Owczarków panuje prawdziwa równowaga – mają
córkę i syna. Narodziny drugiego dziecka to duże szczęście, ale i obowiązki! Rodzice Monika i Dawid świetnie radzą sobie jednak z nowymi
wyzwaniami. - Na razie Wojtuś nie sprawia nam większych problemów.
Jest dużo spokojniejszy niż Julia w jego wieku – mówi szczęśliwa mama.
- Ma jednak duży apetyt. W nocy budzi się co 2 godziny, ale dajemy radę.
Rodzicom składamy gratulacje z okazji narodzin syna. Niech Wojtuś
napełni dom radosnym gwarem i ruchem, życzymy mu beztroskiego i zdrowego dzieciństwa, a Młodym Rodzicom – wyrozumiałości
i miłości w wychowywaniu swoich pociech. bs
RACJE GMINNE
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Pieniądze na
gabinety higienistek

W najbliższą sobotę, 16 stycznia, o godz. 11.30, na cmentarzu przy kościele św. Jana Chrzciciela w Pawłowicach, zostaną
złożone kwiaty i zapalone znicze na zbiorowej mogile ofiar
ewakuacji obozu koncentracyjnego Auschwitz- Birkenau.
Wszystkich mieszkańców zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu i wspólnego przejścia trasą Marszu Śmierci, przez
Pawłowice do granicy z miastem Jastrzębie-Zdrój, aby wspólnie
uczcić 71. rocznicę tego wydarzenia.

Organizacje pozarządowe
mają swoją Radę!
W Pawłowicach powstała Gminna Rada Działalności
Pożytku Publicznego. Zasiadają w niej aż 24 osoby.
Pierwsze posiedzenie odbyło się 10 grudnia. Wtedy też Gminna
Rada ukonstytuowała się, wybrano przewodniczącego, jego zastępcę
i sekretarza. Szefem Rady został Andrzej Szaweł, radny i sołtys Warszowic.
Funkcję wiceprzewodniczącego powierzono Henrykowi Opackiemu,
członkowi zarządu LKS „Strażak” Pielgrzymowice.
Kompetencje Rady Działalności Pożytku Publicznego określone są
ustawowo i obejmują m.in. takie zadania, jak: opiniowanie projektów
strategii oraz uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery
pożytku publicznego, wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji, zlecania im zadań publicznych, udzielanie pomocy
w przypadku sporów pomiędzy organizacjami a administracją publiczną.
W Radzie zasiadają zarówno pracownicy samorządowi, radni, jak
i reprezentanci organizacji oraz podmiotów pozarządowych. Taki skład
gwarantuje prezentowanie stanowisk i poglądów partnerów oraz możliwość wypracowywania porozumienia, które uwzględnia racje wszystkich
stron. Poniżej skład.
t1S[FETUBXJDJFMFPSHBOJ[BDKJQP[BS[ŕEPXZDI XZUZQPXBOJOBQPETUBXJF
zgłoszenia: Jan Milanowski – Stowarzyszenie Szachowe Gminy Pawłowice,
Leszek Kremiec – UKS Budo Pawłowice, Dariusz Pawliczek – UKS aQuatica
Pawłowice, Henryk Opacki – LKS Strażak Pielgrzymowice, Agnieszka Kieloch – Stowarzyszenie Kulturalno – Społeczne Karola Miarki, Jacek Goczoł
- KS Warszowice, Grzegorz Sypniewski – UKS Judo Pawłowice, Krzysztof
Woryna – GKS Futsal Pawłowice, Krzysztof Mleczek – KRS TKKF Rozwój
Pawłowice, Stanisław Janosz – GKS Pniówek’74 Pawłowice, Robert Stajer
– UKS Warszowice, Janusz Nowok – PZERiI Koło nr 5 Pawłowice, Eugeniusz
Kowalski – MKS Promyk Golasowice, Mirosław Kordiak – PTTK Pawłowice,
Mirosław Białoń – LKS Krzyżowice, Czesław Lasek – Stowarzyszenie na
Rzecz Rozwoju Warszowic, Andrzej Szaweł – Stowarzyszenie Emerytów
i Rencistów Sołectwa Warszowic, Stanisław Michnik – PZERiI Koło nr 10
Pielgrzymowice, Mariusz Konczalski – GUKS Gwarek Pawłowice, Jan
Krosny – KS Alpino Pawłowice.
tPrzedstawiciele Gminy: Joanna Śmieja, Danuta Wasak.
tPrzedstawiciele Rady Gminy, wytypowani w drodze uchwały: Piotr Drobek,
Helena Matera
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Aż 15 nielegalnie
powieszonych ogłoszeń zdjęto
z jednego tylko słupa!

Nie zapłaciłeś,
nie reklamuj się!
Podarte, nieestetyczne, zmoczone przez deszcz stały
się w ostatnim czasie prawdziwą plagą. Mowa o reklamach
zawieszanych na słupach oświetleniowych.
Informacje o chwilówkach, kredytach, informacje o sprzedaży okien,
drzwi wieszane są bez pozwolenia na słupach oświetleniowych. Urząd
Gminy oraz Gminny Zespół Komunalny podjęli walkę przeciwko takim
praktykom. Wszystkie reklamy muszą zostać usunięte ze słupów do
końca stycznia. Po tym czasie służby komunalne usuną nielegalnie
zamieszczone ogłoszenia i naliczą kary.
- Najwięcej reklam jest w Pawłowicach Osiedlu. Na jednym słupie doliczyliśmy się nawet 15 ogłoszeń – mówi Krystyna Batko z Urzędu Gminy.
Papierowe reklamy w formie ulotek, plakatów, aﬁszy, ogłoszeń, itp.
powinny być umieszczane na tablicach i słupach ogłoszeniowych, które
są do tego typu reklam przeznaczone. Osoby, które chcą zamieścić reklamę powinny zgłosić się do GZK. Na miejscu otrzymają wyczerpującą
informacje na temat stawek i miejsca. bs

zdj. bs

Na pamiątkę
Marszu Śmierci

Gminie udało się pozyskać
pieniądze na doposażenie
gabinetów higienistek, co
zwiększy komfort ich pracy,
ale przede wszystkim zapewni szerszą pomoc udzielaną
uczniom jeszcze w szkołach.
Z biegiem lat szkolne gabinety
lekarskie nie przechodziły bowiem koniecznych remontów,
dlatego ich stan pogarszał się.
Ministerstwo Edukacji Narodowej uruchomiło specjalny
program, który przewiduje
doﬁnansowanie do szkolnych
gabinetów lekarskich. - Za pozyskane pieniądze zakupiliśmy
niezbędne wyposażenie, m.in.
szafki, wagi lekarskie, wzrostomierze, parawany medyczne, kozetki, apteczki, czy tablice do badania wzroku
– mówi Jan Figura, dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty w Pawłowicach.
Łączna kwota dotacji, którą udało się pozyskać gminie Pawłowice to
50 tys. zł. Część sprzętu traﬁła już do gabinetów. bs

zdj. bs
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Szkolne pielęgniarki udzielają uczniom pierwszej
pomocy - opatrują rany, tamują krwotoki. A w razie konieczności wzywają na pomoc karetkę. W swoich gabinetach
spotykają się często z sytuacjami nadzwyczajnymi, z którymi muszą sobie poradzić.

Pawłowicki sztab
liczył osiem osób.
Jego szefową była
Sabina Karwacka.

Rekordowy ﬁnał WOŚP!
25.934,60 złotych. To suma pieniędzy, jaką udało się
zebrać podczas tegorocznego finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy w Pawłowicach. – Takiej kwoty jeszcze
u nas nie było. Ubiegłoroczny rekord został pobity prawie
dwukrotnie – cieszy się Sabina Karwacka, szefowa pawłowickiego sztabu WOŚP.
Za nami niezwykły Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Impreza, której celem jest zakup urządzeń medycznych dla oddziałów
pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorów, w tym roku przyciągnęła do Pawłowic prawdziwe tłumy. Orkiestra
gorących serc zagrała w naszej gminie po raz kolejny, ale jeszcze nigdy
nie spotkała się z tak ciepłym przyjęciem mieszkańców. Od samego
początku, a więc od godz. 14.00, nie brakowało osób gotowych wesprzeć
wolontariuszy uczestnicząc w korowodzie czy licznych licytacjach. Finał
rozpoczął się od okazałego korowodu, którzy przeszedł spod szkoły
ulicami osiedla aż pod Dom Kultury, gdzie ustawiono scenę i namioty.
W pochodzie prowadzonym przez orkiestrę uczestniczyło aż kilkaset
osób: dziewczęta z pomponami z KS „Active”, Gromada Zuchowa „Króliczki”, 14. drużyna ratownicza im. Krysi Niżyńskiej, zastęp ratowników
górniczych KWK „Pniówek”, sztab 24. Finału, władze gminy, radni oraz
goście. Za nimi jechały pojazdy straży pożarnej z Golasowic, Pielgrzymowic, Warszowic, Krzyżowic, Jarząbkowic oraz samochody terenowe
i radiowóz policyjny.

Pomagali, jak mogli
Przez cały czas trwania Finału niemal wszędzie słychać było głosy
osób, które wrzucały pieniądze do puszek, albo kwestowały.- To już mój
drugi Finał w Pawłowicach – mówi Joanna Buczyńska z Pawłowic. - Lubię
pomagać i cieszę się, że jest nas tak dużo.
Od samego rana, 35 wolontariuszy kwestowało pod kościołami
i sklepami naszej gminy. - Wstałam dziś o 5.30, już o 6.30 była zbiórka. Nie
czuję jednak zmęczenia, raczej energię i radość z tego, że mogę uczestniczyć
w tej wyjątkowej akcji – mówi Magdalena Dankiewicz. - Nie wiadomo kiedy
sama będę potrzebować pomocy – dodaje Weronika Dziadek.
W akcję włączyli się muzycy, artyści, sportowcy, harcerze, ﬁrmy
i przedsiębiorcy. Przez cały czas odbywały się licytacje orkiestrowych
gadżetów oraz przedmiotów przekazanych spontanicznie w czasie

imprezy przez mieszkańców. Podczas licytacjiji na scenie zebrano ponad
5 tysięcy złotych. Najwyższą cenę uzyskał pierścionek z brylantem, który
został sprzedany za 1200 złotych. Nieco mniej, bo 1150 złotych osiągnął
tort wykonany przez Marię Karwacką. Przydał się terminal – wpłaty kartą
płatniczą wyniosły ponad 4 tys. zł. Zegar 24. Finału poszedł za 400 zł,
koszulka z autografami skoczków narciarskich osiągnęła kwotę 360 zł,
a gadżety Jastrzębskiego Klubu Hokejowego – 200 zł.

Atrakcji nie brakowało
Przy scenie na uczestników Finału czekały liczne atrakcje: quady,
pojazdy zdalnie sterowane, widowiskowe pokazy ratownicze oraz
nauka udzielania pierwszej pomocy. Za wrzut do puszki były też ciasta,
grochówka i kiełbasa, którą każdy mógł upiec przy ognisku. Na scenie
wystąpili m.in. KS „Active, grupa musicalowa eM oraz zespół Black Milk
Crew. Najwięcej osób bawiło się jednak na koncercie zespołu Weekend
oraz pochodzącej z Pawłowic Joasi Dec (Asteya), która na koniec swojego koncertu pozowała do zdjęcia wspólnie z synem, ojcem i braćmi.

Kto za tym stoi?
Pawłowicki sztab liczył 8 osób. W pracę na rzecz Orkiestry zaangażowali się: Sabina Karwacka (szefowa sztabu), Aleksander Szymura (zastępca), Krzysztof Woryna, Mariusz Królik, Marcin Słaboń, Marcin Karwacki,
Ewa Tokarczyk – Królik i Piotr Piotrowicz. Współorganizatorami 24. ﬁnału
byli: Firma Azymut, 14. drużyna ratownicza im. Krysi Niżyńskiej, Gminny
Ośrodek Kultury, serwis rowerowy Freeway. Rozliczeniem wolontariuszy
zajmowała się ﬁrma Rationalis Krzysztofa Woryny. Do zorganizowania
ﬁnału przyczynili się liczni sponsorzy - lista 39 sponsorów dostępna
jest na stronie www.wosp.pawlowice.pl oraz na Facebook SZTAB WOŚP.
Szefowa sztabu serdecznie dziękuje członkom sztabu, wolontariuszom, współorganizatorom oraz sponsorom za zaangażowanie.
Sabina Bartecka

Podziękowanie
Serdeczne podziękowania i słowa uznania dla osób, instytucji i wolontariuszy, którzy przyczynili się do organizacji
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na terenie gminy
Pawłowice składa
Przewodniczący Rady Gminy
Aleksander Szymura
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24 FINAŁ WOŚP

24 FINAŁ WOŚP

Finał rozpoczął się od korowodu z udziałem m.in. tancerek
z Klubu Sportowego Active oraz zuchów i harcerzy.

Miły akcent na koniec koncertu: wspólne zdjęcie
Asi Dec z rodziną i publicznością.

Piotr Frątczak z Pawłowic z naklejonymi czerwonymi
serduszkami Orkiestry.
Pokazy ratownicze przygotowała firma Azymut.
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24 FINAŁ WOŚP

Podczas licytacji zebrano ponad 5 tys. zł.

Grupa musicalowa „eM” z GOK Pawłowice.

Wszyscy znakomicie się bawili.

Przejażdżki quadem cieszyły się dużym
zainteresowaniem dzieci.

Fotoreportaż Sabina Bartecka

Publiczność zaproszono na scenę.

RACJE GMINNE
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Teatrzyk dla dzieci
15 stycznia, godz. 17.00,
Centrum Kultury Pawłowice
Od stycznia zapraszamy na seanse filmowe co dwa tygodnie. Pierwsza bajka dla dzieci 3 lutego! Poniżej repertuar na najbliższe tygodnie.

20 stycznia, godz. 19.00
„Bóg nie umarł”
Profesor Radisson (Kevin Sorbo) rozpoczyna zajęcia
z ﬁlozoﬁi od postawienia świeżo upieczonym studentom
ultimatum: muszą na piśmie zanegować istnienie Boga
albo pożegnają się z dobrą oceną. Kiedy wszyscy zaczynają
posłusznie pisać, Josh Wheaton (Shane Harper) czuje, że właśnie znalazł się
na rozdrożu i będzie musiał wybrać pomiędzy swoją wiarą a przyszłością.

3 lutego, godz. 17.00
Składanka polskich animacji
Najmłodszych widzów zapraszamy na ﬁlmy animowane
produkcji Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej.

3 lutego, godz. 19.00
„Obiecujący początek”
Niespodziewane pojawienie się Mathilde, radosnej
i pełnej życia młodej kobiety, wywraca do góry nogami
życie trzech mężczyzn. Lekka, ale i wzruszająca historia
o miłości, wieku, iluzji i oczarowaniu. Najnowszy ﬁlm Emmy
Luchini, świeżo upieczonej laureatki Cezara 2015 za najlepszy ﬁlm krótkometrażowy („La Femme de Rio”).

CENTRUM KULTURY PAWŁOWICE
BILETY: 5 zł - młodzież, 10 zł - dorośli

Teatr Bajkowe Skarbki Śląska z Rybnika zaprasza na bajkę
z elementami gwary śląskiej „W gospodarstwie Cioci Wandy”. Dzieci poznają losy mądrej cioci i jej siostrzeńca Grzesia. Humorystyczny spektakl z pouczającym przesłaniem
zostanie wystawiony w ramach cyklu „Wesołe bajeczki”.
Koncert kolędowy w Pielgrzymowicach
17 stycznia, godz. 15.00,
kościół pw. św. Katarzyny w Pielgrzymowicach
Wystąpią: zespół Niezapominajki, uczniowie Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum w Pielgrzymowicach, zespół
„2+3” oraz gościnnie Chór Paraﬁalny kościoła pw. św. Jerzego w Puńcowie.
Kolędowe karaoke
21 stycznia, godz. 13.00,
Centrum Kultury w Pawłowicach
Zapraszamy na spotkanie kolędowe w Centrum Kultury! Od godz. 10.00 na dużej scenie prezentowane będą
przedstawienia jasełkowe przygotowane przez SP Pielgrzymowice, SP-2 Pawłowice i Gimnazjum nr 1. Z programem
muzycznym wystąpią chóry Rara Avis z Warszowic oraz
Promyk z SP-2 Pawłowice.
O godzinie 13.00 odbędzie się kolędowe karaoke z okazji dnia babci i dziadka. Zespoły Talizman i Retro zaśpiewają
popularne oraz mniej znane kolędy i pastorałki.
Zapraszamy z wnukami na wyjątkowe wspólne śpiewanie.
Zaśpiewaj kolędy z zespołem „Pawłowice”
27 stycznia, godz. 16.00,
Centrum Kultury w Pawłowicach
Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców,
dziadków i sympatyków Dziecięcego Zespołu Regionalnego „Pawłowice” na spotkanie do Centrum Kultury.
Przewidziany jest słodki poczęstunek oraz wspólne śpiewanie kolęd.

zdj. archiwum

Bal karnawałowy dla najmłodszych
27 stycznia, godz. 17.00,
Dom Kultury w Pawłowicach Osiedlu

Bawiły się dzieci,
bawiły się babcie
Miłą niespodziankę przygotowało dla dzieci Stowarzyszenie KGW
w Pielgrzymowicach. Panie zaprosiły dzieci do wspólnej zabawy z animatorami.
- Na pomysł spotkania wpadłyśmy w ubiegłym roku – opowiada przewodnicząca
Brygida Baron. - Chciałyśmy przygotować coś fajnego dla wnucząt i wnuków naszych
członkiń i spędzić czas na wspólnej zabawie. Nasza inicjatywa bardzo się spodobała,
a tegoroczna zabawa była jej kontynuacją.
Impreza odbyła się w Agroturystyce Penkala. Została zorganizowana w ramach
inicjatywy lokalnej przy pomocy Gminnego Ośrodka Kultury. Ponad 30 dzieci w wieku
od 2 do 10 lat uczestniczyło w rozmaitych konkursach, które przygotowali dla nich
instruktorzy GOK. Były kalambury, kaczuszki, wspólne śpiewy i wygibasy na parkiecie.
Dzieci bawiły się wspólnie ze swoimi babciami i dziadkami. - Zabawa miała trwać dwie
godziny, ale humory tak wszystkim dopisywały, że przedłużyliśmy spotkanie o ponad godzinę. To też okazało się za mało. Nikt nie chciał wracać do domu – dodaje z uśmiechem.
Na koniec na sali, ku uciesze maluszków, pojawił się nawet Święty Mikołaj. Miał
worek pełen prezentów, które wręczył wszystkim obecnym na sali. bs
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Młodsze dzieci i ich rodziców zapraszamy na bal przebierańców. Będą zabawy, konkursy i wspólne tańce oraz
słodki poczęstunek dla wszystkich. Bilety w cenie: 6 zł - dzieci, 8 zł - dorośli do nabycia w Domu Kultury w Pawłowicach
Osiedlu od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00 – 15.30.
Dyskoteka dla dorosłych
28 stycznia, godz. 18.00,
Centrum Kultury w Pawłowicach
Gminny Ośrodek Kultury zaprasza na karnawałową
dyskotekę dla dojrzałych, która odbędzie się w sali bankietowej Centrum Kultury w Pawłowicach. Zapewniamy
moc atrakcji i dobrą zabawę w karnawałowych rytmach.
Bilety w cenie 14 zł (w tym jest poczęstunek) do nabycia
w Centrum Kultury.

Bal Noworoczny w Jarząbkowicach
KGW w Jarząbkowicach zaprasza na Bal Noworoczny,
który odbędzie się 6 lutego o godz.19.00 w Domu Ludowym. Bawić będzie zespół Danke Duet. Organizatorzy
zapewniają dobrą zabawę i smaczne jedzenie. Bilety kosztują 150 zł od pary. Zapisy przyjmowane są pod numerami
telefonu: 32/ 47 23 312, 507 262 768.

www.gokpawlowice.pl

AKTUALNOŚCI

Zapisy do 29 stycznia w Centrum Kultury,
Osiedlowym Domu Kultury oraz u instruktorów.

Uwaga fani
„Gwiezdnych Wojen”
Gwiezdna saga nie kończy się tylko
na ﬁlmach, przyjdź do biblioteki i wypożycz
następujące tytuły z serii „STAR WARS”:
A.Allston – „Wyrok”, M. Reaves – „Ostatni Jedi”, J.
Schreiber – „Czerwone żniwa”, D. Sherman – „Próba
Jedi”, Ch. Wendig – „Koniec i początek” t. 1, T. Zahn –
„Ręka sprawiedliwości”

Wycieczka z okazji
Dnia Babci i Dziadka
Zarząd Koła Emerytów nr 5 w Pawłowicach zaprasza
na wycieczkę z okazji Dnia Babci i Dziadka do elektrowni
w Łaziskach oraz browarów w Tychach.
Wyjazd odbędzie się 21 stycznia (czwartek) o godz. 8.00. Zapisy
przyjmowane są w poniedziałki w godz. 10.00 – 12.00 w Centrum Kultury
w Pawłowicach. Koszt wynosi 60 zł, w tym wliczone są: transport, posiłek,
ubezpieczenie, bilety wstępu, przewodnik.
RACJE GMINNE
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SPORT

Trzy medale dla
judoków z Pawłowic!
Aż trzy medale z Mistrzostw Śląska przywieźli zawodnicy UKS Judo Pawłowice.
Wicemistrzynią Śląska w kategorii wagowej do 57 kg została Wiktoria Bandura. Pawłowiczanka wygrała wszystkie swoje walki, dopiero
w ﬁnałowej potyczce uległa zawodniczce GKS Czarnych Bytom Agnieszce
Ukuś. Po wspaniałych walkach srebro dla Pawłowic wywalczył także
Maksymilian Bandura w kategorii wagowej do 42 kg.
Bardzo dobrze spisała sie Magdalena Trzeciok, która zajęła trzecie miejsce w kat. do 63 kg. 6 stycznia, Magda wróciła z czterodniowego obozu
w Austrii, gdzie mogła trenować z najlepszymi zawodnikami Europy.
Natomiast nasza aktualna mistrzyni Polski Jagoda Tąta bierze obecnie
udział w międzynarodowym obozie w Elblągu.
Gratulujemy!

Biegaj z RunTeam
Pawłowice
Wszystkich sympatyków biegania zapraszamy do
udziału w spotkaniach sekcji biegania, która działa przy
Gminnym Ośrodku Sportu w Pawłowicach.
Z inicjatywy mieszkańców Pawłowic: Mateusza Gałuszki, Eweliny
Sokół-Oleś, Mariusza Bokłaka i Daniela Lipińskiego powstała sekcja,
na którą czekali wszyscy pasjonaci biegania i ci, dla których bieganie
pozostaje jeszcze ciągle w sferze marzeń. Wszystkich chętnych prosimy
o zgłoszenia na adres e-mail: gos@pawlowice.pl podając imię, nazwisko,
rok urodzenia i miejsce zamieszkania. Pierwsze spotkanie odbędzie 29
stycznia o godzinie 18.00 w Gminnym Ośrodku Sportu w Pawłowicach,
ul. Sportowa 14.
Informacje dotyczące sekcji można znaleźć również na Facebooku:
„Sekcja Biegaczy- Runteam- Pawłowice’’.

Promocje na ferie
Basen:

8 zł (bilet normalny) i 5 zł (bilet ulgowy)
zdj. archiwum

Hala sportowa:
50 zł/ha

Mistrzynie trenują
w Pawłowicach
Na torze curligowym w Pawłowicach trenowała Kadra
Narodowa Juniorek.
Drużyna AZS KŚ Gliwice gościła w naszej gminie od 27 do 30 grudnia. Reprezentantki Polski Juniorek przygotowywały się do Mistrzostw
Świata w Finlandii.
Jak mówi Damian Herman, trener naszego gminnego klubu, a także
kadry narodowej: - Przed wyjazdem do Finlandii chcieliśmy zintensyﬁkować
nasze treningi. Niestety pogoda trochę pokrzyżowała nam plany. Musieliśmy
zrezygnować z kilku treningów ze względu na warunki techniczne, ale i tak
jesteśmy zadowoleni, bo pracownicy lodowiska stworzyli nam warunki
umożliwiające przygotowanie do mistrzostw.
Mistrzostwa Świata Juniorów grupy B w Curlingu odbyły się na
początku stycznia w Finlandii w miejscowości Lohji. W imprezie wzięło
udział 21 drużyn. Na tym turnieju, jak co roku zresztą, Polskę reprezentował nasz eksportowy team, czyli KŚ AZS Gliwice „Rozbitki”. Tym razem
nasze dziewczyny walczyły w składzie: Marta Pluta, Martyna Wilczak, Ewa
Stych, Joanna Benet, Julia Malinowska. Podopieczne Damiana Hermana
z Warszowic zdobyły piąte miejsce. Daje im to 12 miejsce w świecie i 7
miejsce w Europie. Gratulujemy. bs
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Lodowisko:

4 zł (bilet normalny), 2 zł (bilet ulgowy)

Grota
solna:
1 zł/seans
LODOWISKO W PAWŁOWICACH
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bilet normalny: 6 zł
bilet ulgowy: 4 zł
karnet normalny: 36 zł
(6 wejść + 1 gratis)
karnet ulgowy: 24 zł
(6 wejść + 1 gratis)
tor curlingowy:
30 zł za godzinę
wypożyczenie łyżew:
5 zł, ostrzenie: 5 zł,
„pingwinki”:
5zł za 30 minut

INFORMACJE

I rata za sprzedaż alkoholu
Przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2016 roku, zobowiązani są do złożenia
w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia pisemnego
oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów
napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w 2015 roku
oraz uiszczenia I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń.
Niezłożenie oświadczenia we wskazanym terminie lub niedokonanie
opłaty powoduje wygaszenie zezwolenia. O nowe zezwolenie będzie
można się ubiegać nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy.
Terminy płatności kolejnych rat: pierwsza rata do 31 stycznia,
druga rata do 31 maja, trzecia rata do 30 września.
Podane terminy to data zaksięgowania należnej wpłaty na koncie
urzędu gminy. Przedsiębiorcy, których termin ważności posiadanego
zezwolenia upływa w roku 2016, zobowiązani są w terminie ustawowym
tj. do 31 stycznia 2016r. do wniesienia opłaty w całości (bez uwzględnienia rat) w wysokości proporcjonalnej do terminu ważności zezwolenia.

Strażacy
wybierają
nowe władze

Właśnie kończy się kadencja dotychczasowych zarządów oraz
komisji rewizyjnych poszczególnych jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych w naszej gminie. W ciągu najbliższych tygodni
walne zebrania członków wybierać będą ich następców. Poniżej
harmonogram walnych zebrań sprawozdawczo – wyborczych:
OSP Golasowice – 16 stycznia, godz. 15.00, OSP Jarząbkowice
– 23 stycznia, godz. 16.00, OSP Pielgrzymowice – 6 lutego, godz.
16.00, OSP Pawłowice – 22 lutego, godz. 16.00, OSP Krzyżowice
– 13 marca, godz. 16.00, OSP Warszowice – 20 marca, godz. 17.30.

Nowy plan
dla Pielgrzymowic
z opóźnieniem
Plan zagospodarowania przestrzennego Pielgrzymowic wejdzie w życie z kilkumiesięcznym opóźnieniem.
24 listopada 2015 r., Rada Gminy Pawłowice uchwaliła miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Pielgrzymowice
w gminie Pawłowice. Plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego 7 stycznia 2016 r. Jednocześnie w tym samym
Dzienniku Urzędowym zostało zamieszczone rozstrzygnięcie nadzorcze
Wojewody Śląskiego stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy
Pawłowice w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Pielgrzymowic. Oznacza to, że część ustaleń musi zostać
zmieniona zgodnie z zaleceniami Wojewody Śląskiego. Spowoduje to
kilkumiesięczne opóźnienie wejścia planu w życie. Najistotniejsze uwagi
wojewody dotyczą ustaleń w sprawie terenów udokumentowanych
złóż węgla kamiennego. Wojewoda zakwestionował również zapisy
umożliwiające lokalizację obiektów budowlanych na terenach z przeznaczeniem leśnym i rolniczym.
Do czasu wejścia w życie nowego planu obowiązuje stary dokument.
Teren gminy Pawłowice objęty jest w 100 proc. miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego. Na dzień dzisiejszy obowiązuje 27
miejscowych planów. W trakcie opracowania jest plan dla terenu przy
DK 81 w sołectwie Warszowice (obszar przy centrum logistycznym).
Aktualnie obowiązujące plany zamieszczone są na stronie internetowej urzędu www.pawlowice.pl w zakładce BIP – prawo – zagospodarowanie przestrzenne - miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego.

Porady prawne
Eksmisja

agresywnego
małżonka z mieszkania
Pani Karolina z Warszowic zwróciła się do naszej redakcji z następującą
sprawą: „Kilka lat temu zawarłam związek małżeński. Kupiliśmy z mężem wspólne mieszkanie, w którym mieszkamy do dzisiaj. Początkowo
układało nam się dobrze, ale po jakimś czasie mąż zaczął nadużywać
alkoholu, zrobił się agresywny, urządza libacje alkoholowe w domu,
przyprowadza obce osoby, wszczyna awantury domowe niszcząc
meble i sprzęty domowe. Boję się o siebie i dzieci, nie jest możliwe
dalsze wspólne zamieszkiwania, ale mąż kategorycznie odmawia
wyprowadzenia się z domu. Co mogę zrobić”.

Z takim pytaniem zwróciliśmy się do prawnika Sylwii Pawlikowskiej – Chmiel z Kancelarii Prawnej Kodex z Pniówka.
- Czy pani Karolina może zwrócić się o eksmisję agresywnego
małżonka z domu?
- Podczas wspólnego korzystania z lokalu mieszkalnego przez małżonków
może dojść do takiej sytuacji, w której konieczne będzie przeprowadzenie eksmisji agresywnego małżonka, celem ochrony pozostałych osób z nim zamieszkujących. Pani Karolina może wystąpić w odrębnym procesie o eksmisję swojego małżonka ze wspólnego lokalu mieszkalnego w oparciu o art. 13 ustawy
o ochronie praw lokatorów. Jeżeli bowiem współmałżonek (lub inny lokator)
wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu,
czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku, inny lokator lub
właściciel innego lokalu w tym budynku może wytoczyć powództwo o rozwiązanie przez sąd stosunku prawnego uprawniającego do używania lokalu
i nakazanie jego opróżnienia. Zachowanie męża pani Karoliny, który swoim
rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie,
daje podstawy do żądania jego eksmisji ze wspólnego mieszkania, jednakże
to na pani Karolinie będzie ciążył ciężar udowodnienia powołanych faktów,
np. poprzez powołanie dowodu z przesłuchania świadków, ewentualnych
interwencji policji itd.
- A co z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie? Czy
w tym wypadku może okazać się pomocna?
- Jeżeli współmałżonek dopuszcza się aktów przemocy albo w inny sposób
znęca się nad rodziną można go eksmitować w trybie przewidzianym przez
ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Na jej podstawie członek
rodziny, który wspólnie zajmuje mieszkanie, i który swoim zachowaniem polegającym na stosowaniu przemocy w rodzinie czyni szczególnie uciążliwym
wspólne zamieszkiwanie, może być zobowiązany przez sąd do opuszczenia
tego mieszkania na żądanie osoby dotkniętej przemocą.
- Czy osoba eksmitowana zawsze ma prawo do mieszkania
socjalnego?
- Orzekając o eksmisji z lokalu mieszkalnego sąd może orzec o braku
uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego dla osoby, która dopuściła
się przemocy względem małżonka. Przy takim orzeczeniu, komornik usunie
dłużnika (osobę, względem której zapadł wyrok eksmisyjny) do innego lokalu
lub pomieszczenia, do którego dłużnikowi przysługuje tytuł prawny i w którym
może zamieszkać. Jeżeli dłużnikowi nie przysługuje tytuł prawny do innego
lokalu lub pomieszczenia, w którym może zamieszkać, komornik wstrzyma się
z dokonaniem czynności do czasu, gdy gmina właściwa ze względu na miejsce
zamieszkania położenia lokalu podlegającego opróżnieniu, na wniosek komornika, wskaże dłużnikowi tymczasowe pomieszczenie, nie dłużej jednak niż
przez okres 6 miesięcy. Po upływie tego terminu komornik usunie dłużnika do
noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe.
W stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie nie są stosowane okresy
ochronne zakazujące eksmisji w okresie od 1 listopada do 31 marca.
Dziękuję za wyjaśnienia.
RACJE GMINNE
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Kronika Policyjna
Zderzyły się cztery samochody
W niedzielę, 10 stycznia na drogach panowały bardzo trudne warunki. Gęsta mgła i śliska jezdnia prawdopodobnie były powodem wypadku, do którego doszło na dwupasmówce w Pawłowicach. Po godz.
17 na drodze zderzyły się cztery samochody. Na pasie w kierunku Wisły,
w okolicach restauracji Wodnik, najpierw zderzyło się punto z passatem.
Na uszkodzone elementy najechały jeszcze dwa samochody: audi
i sharan. Na miejscu interweniowała policja i pogotowie. Cztery osoby
zostały ranne, trzynastolatek ze złamanym nosem traﬁł do szpitala.
Policja apeluje o rozwagę podczas jazdy samochodem oraz dostosowanie prędkości do panujących warunków atmosferycznych.
Pamiętajmy, że częste opady deszczu ze śniegiem w połączeniu z niskimi temperaturami powodują oblodzenia dróg i tym samym znaczne
pogorszenie warunków jazdy.

Telefon komisariatu w Pawłowicach
32 449-45-10 - czynny całą dobę

Gospodarka odpadami
w Gminie Pawłowice
Blankiety opłat
Informujemy właścicieli nieruchomości zamieszkałych
położonych na terenie naszej gminy, że blankiety opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2016 będą
dostarczane wraz z podatkiem od nieruchomości. Jednocześnie
przypominamy, że stawka opłaty nie uległa zmianie i wynosi 7 zł
miesięcznie od osoby zamieszkującej nieruchomość.

Harmonogramy odbioru odpadów
w 2016 roku
W drugiej połowie grudnia dostarczane zostały mieszkańcom
harmonogramy zbiórki odpadów w pierwszej połowie nowego
roku. Można je jeszcze otrzymać u sołtysa danej miejscowości
oraz w Urzędzie Gminy Pawłowice lub pobrać ze strony internetowej www.gospodarkaodpadami.pawlowice.pl.

Zmiany w zasiłku
macierzyńskim
wypłacanym
przez KRUS
Od 1 stycznia 2016 r. zmieniły się zasady pobierania zasiłku
macierzyńskiego przez rolników
ubezpieczonych w KRUS.
Do tej pory kobieta ubezpieczona
w KRUS po urodzeniu dziecka otrzymała
jednorazowy zasiłek macierzyński, obecnie ma prawo do pobierania zasiłku macierzyńskiego miesięcznie przez rok czasu.
Zmiana ta dotyczy również tych
kobiet, które urodziły dziecko w 2015 r.
i pobrały jednorazowy zasiłek macierzyński. Osoby te muszą w terminie 3 miesięcy
(czyli do końca marca 2016) złożyć wniosek do KRUS o przyznanie miesięcznego
zasiłku macierzyńskiego do ukończenia
przez dziecko 52. tygodnia życia.

Wybiorą sołtysa
Pawłowic
W związku z upływem kadencji
sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Pawłowice, Wójt Gminy Pawłowice zwołuje
zebranie sprawozdawczo – wyborcze
mieszkańców, które odbędzie się 18
stycznia (poniedziałek) o godz. 17.00
w sali bankietowej Centrum Kultury
w Pawłowicach.
Podczas zebrania zostaną przeprowadzone wybory sołtysa oraz rady sołeckiej
na kadencję 2016 -2019.

Ważne telefony
Pogotowie Ratunkowe:
tel. 999 lub 112.
Policja:
tel. 997 lub 32/ 449 45 10
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Straż Pożarna:
tel. 998 lub 112
Pogotowie gazowe:
tel. 32 47 11 358 lub 992
Pogotowie Energetyczne
w Gliwicach:
tel. 991.

Awarie oświetlenia ulicznego:
- Zakład Instalacji, Pomiarów
Elektrycznych i Teletechnicznych
Damiana Kryski, tel. 32/ 472 16 45, 781
999 905 lub Referat Infrastruktury Komunalnej Urzędu Gminy, tel. 32/ 47 56 335.

Awarie sieci wodociągowych:
- Gminny Zakład Wodociągów
i Kanalizacji, tel. 32/ 72 41 292
(w godz. od 7.00 do 15.00) lub tel. 512
396 250, 509 922 931 (w pozostałych
godzinach).

REKLAMY I OGŁOSZENIA

Niedziela - Czwartek: 10:00-21:00
Piątek - Sobota: 10:00-22:00

Noworoczna

promocja
reklam

Zapraszamy do skorzystania ze specjalnej promocji ogłoszeń reklamowych
w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Można
zaoszczędzić nawet do 51% kosztów reklamy. Promocja obowiązuje do 31 stycznia.

Informacje pod numerem
32/ 47 22 570
oraz na www.gokpawlowice.pl

Zatrudnię lakiernika
samochodowego,
tel. 504 269 645

Oferujemy tylko do końca lutego 2016 promocyjny

KREDYT

ŚNIEŻYNKA

oprocentowanie

4,50%
np: rata tylko

218,00 zł

przy kwocie
kredytu
5000,00zł

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Banku Spółdzielczego w Pawłowicach
tel.32 472 23 20, www.bspawlowice.pl
Reprezentatywny przykład dla Klienta naszego banku: kwota kredytu 5.000,00zł, okres kredytowania 24 miesiące, oprocentowanie stałe
w stosunku rocznym 4,5%, rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,77%, prowizja od przyznanego kredytu 3%, opłata przygotowawcza
0zł, koszt zabezpieczeń 0zł, kwota odsetek w całym okresie kredytowania 237,97zł, całkowita kwota kredytu wynosi 5.000,00zł, całkowity koszt
kredytu wynosi 387,97zł, całkowita kwota do zapłaty 5.387,97zł, kredyt zostaje spłacony w równych ratach miesięcznych (annunitetowych),
wysokość raty kapitałowo-odsetkowej 218,00zł, ostatnia rata kapitałowo-odsetkowa wyrównawcza

Wynajmę mieszkanie
ok.70 metrów kwadratowych
(bezczynszowe) oraz
pomieszczenia usługowo-handlowo-biurowe. Dobra lokalizacja, centrum
Pawłowic. Tel. 506107261.

Przetarg na
wynajem kawiarenki
Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu w Pawłowicach ogłasza przetarg ustny nieograniczony
w formie licytacji na najem powierzchni użytkowej,
wynoszącej 70 m kw., położonej w obiekcie basenowym Gminnego Ośrodka Sportu w Pawłowicach
przy ul. Sportowej 14, na czas określony do 3 lat,
z przeznaczeniem na działalność usługowo - handlową. Przetarg odbędzie się 27 stycznia o godz.
13.00. Więcej informacji pod nr tel. 32/ 47 242 15.
Awarie sieci kanalizacji sanitarnej:
tel. 723 184 613 (przez całą dobę)
Zniszczenia mienia gminnego (przystanków, koszy itp.)
w dniach wolnych od pracy należy zgłaszać pod następującymi
numerami: 500 184 717 (Wojciech Wiatrok), tel. 500 184 713 (Florian
Brudny). W pozostałym czasie w GZK Pawłowice, tel. 32/ 449 34 34.

W sprawie wałęsających się psów, w
dni powszednie od godz. 7.30 do 15.30
należy dzwonić do Urzędu Gminy, tel.
32/ 47 56 330, w pozostałych godzinach oraz
w dni świąteczne zgłoszenia przyjmowane
są przez policję pod numerem 32/ 449 45 10.

t6S[ǌE(NJOZX1BXPXJDBDI – 32/ 47 56 300
t4UBSPTUXP1PXJBUPXFX1T[D[ZOJF – 32/ 449 23 00
t1PXJBUPXZ6S[ǌE1SBDZX1T[D[ZOJF – 32/ 210 47 20
t6S[ǌE4LBSCPXZX1T[D[ZOJF – 32/ 449 22 00
t4BOFQJE5ZDIZ - (32) 227 52 47
t6S[ǌE4UBUZTUZD[OZX#JFMTLV#JBFK- 33/ 822 18 35
t;64X1T[D[ZOJF – 32/ 210 11 33
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Warszowicki kościół
wypiękniał
Trwa remont kościoła w Warszowicach. Swój blask
odzyskały olbrzymie płaskorzeźby zdobiące wejście, a sama
świątynia błyszczy.
Od kilku miesięcy w Warszowicach trwa renowacja kościoła. pw.
Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. Odnawiane są tynki
zewnętrzne. To pierwszy taki remont świątyni, która została oddana do
użytku w 1959 roku. Na starych fotograﬁach widać wyraźnie, że jeszcze
w latach 60. kościół nie miał tynków. Nie wiadomo, kiedy dokładnie
zostały wykonane. Jak podkreśla ks. proboszcz fasada kościoła wymagała
pilnego remontu. - Tynk się sypał, było widać wyraźne pęknięcia. Kościół
nie był odnawiany od czasu jego budowy – podkreśla ks. Damian Krosny.
Prace zaplanowane na 3 lata przebiegają zgodnie z planem. – Wkroczyliśmy w fazę, której efekty są widoczne, ale przed nami jeszcze ogrom pracy
– dodaje proboszcz. Do tej pory pomalowane zostały ściany zewnętrzne
na jasnoszary kolor. Pracownicy ﬁrmy Piotrowski z Warszowic wykonali
tynki silikonowe z dodatkiem krzemu. Takie tynki są odporne na wodę,
która nie wnika do środka elewacji i nie niszczy jej.
Wcześniej przeprowadzono remont schodów prowadzących do kościoła. – Od tych schodów wszystko się zaczęło. Objąłem paraﬁę w sierpniu
2013 roku, a już w 2014 roku udało nam się odnowić schody. Popękane
płyty betonowe zastąpiliśmy kostką, a schody prowadzące bezpośrednio
do kościoła wykonaliśmy z granitu – dodaje. – Później była jeszcze ﬁgura
Chrystusa Frasobliwego, wykonana przez rzeźbiarza z Koniakowa, która
wraz z drewnianym zadaszeniem stanęła przy wejściu. Otoczenie kościoła

zaczęło się zmieniać, a jak już przeprowadzi się jeden remont, to widzi się
potrzebę kolejnych.
Także wnętrza świątyni wypiękniały. Przy bocznych ołtarzach umieszczono relikwie: przy ołtarzu Miłosierdzia Bożego są to relikwie Jana Pawła
II oraz św. Faustyny, natomiast przy ołtarzu św. Mikołaja – znajdują się
relikwie Dzieci Fatimskich. W najbliższym czasie proboszcz zamierza
sprowadzić do Warszowic relikwie św. Mikołaja w postaci tzw. manny. –
To woda o niezwykłych właściwościach skraplająca się ze skały znajdującej
się w miejscowości Bari w Południowych Włoszech, gdzie złożone są szczątki
św. Mikołaja – wyjaśnia ks. Damian Krosny.
Planowany na ten rok remont to dopiero początek. Największym
wyzwaniem będzie odnowienia elewacji na kopule, co ze względu na
wysokość i położenie wymagać będzie użycia specjalistycznego sprzętu
alpinistycznego. W planach jest również remont dzwonnicy oraz odnowienie schodów prowadzących do zakrystii ministranckiej. Uporządkowaliśmy również teren wokół kościoła, wycięliśmy niepotrzebne drzewka
i krzewy – mówi proboszcz.
Dzięk i tym pracom
oczom parafian ukazała
się bardzo ciekawa pod
względem architektonicznym bryła budynku, którą
zdobią trzy ogromne płaskorzeźby. Przedstawiają
Matkę Bożą (pod której wezwaniem jest kościół), św.
Mikołaja (którego imię nosi paraﬁa) oraz św. Izydora – patrona rolników.
Ksiądz proboszcz, który jest w paraﬁi dopiero od ponad dwóch lat,
już dał się poznać jako wielki budowniczy. – To nie jest tak, że wcześniej nic
się nie działo, a ja dopiero zacząłem wszystko remontować. Każdy z moich
poprzedników miał swój wkład w wygląd kościoła, a ja kontynuuję to, co
oni zaczęli – mówi skromnie, dodając, że planów ma jeszcze mnóstwo.
W przyszłości chciałby wybudować dom przedpogrzebowy z chłodnią. W budynku znajdą się również ogólnodostępne toalety dla paraﬁan.
Jeżeli środki na to pozwolą, to jeszcze w tym roku zostanie opracowana
stosowna dokumentacja. Ostatnim etapem remontu kościoła będzie
postawienie stacji krzyżowej oraz wykonanie oświetlenie zewnętrznego.
Dla upamiętnienia zmarłego w 2013 roku wieloletniego proboszcza paraﬁi ks. Aleksandra Czembora na cmentarzu zostanie wykonana tablica,
pod którą paraﬁanie będą mogli zapalać znicze i odprawić modlitwę.
Warto podkreślić, że wszystkie te prace wykonywane są dzięki hojności paraﬁan. bs
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Wieczór kolędowy
Uroczysty koncert kolęd odbył się w Święto Trzech Króli w kościele w Pawłowicach Osiedlu. Najpiękniejsze pieśni
bożonarodzeniowe wykonali artyści z Pawłowic i Jastrzębia – Zdroju. Spotkanie było okazją, aby wspólnie wykonać
utwory świąteczne. Członkowie chóru Szkoły Podstawowej nr 2, Belcanto oraz zespołów Margo i Jastrzymbioki i
zaśpiewali we współczesnych i tradycyjnych aranżacjach najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki. Wieczór kolęd
tradycyjnie staje się okazją do podkreślenia znaczenia wspólnoty i pokoju. bs
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